Prinsipper for fordeling av inntekter og utgifter mellom institutt og faggrupper/prosjekt
Gjeldende fra 01.01.2019

Bevilgning fra institutt til faggruppene (insentivmidler basert på tall fra foregående år)
Satser for tildeling
For hver PhD som har disputert
For hver masterstudent
I tillegg tildeles et beløp som er likt for alle gruppene

kr. 20 000
kr. 5 000
kr. 110 000

BOA-relatert (eksternfinansierte prosjekt) fordeling
Instituttets egeninnsats på eksternfinansierte prosjekt vurderes individuelt.
Overskudd/underskudd – Ved avslutning av BOA-prosjekt hvor det er over- eller underskudd blir
prosjektleder og faggruppeleder involvert for å avklare hvordan prosjektet skal gjøres opp.
Insentivmidler EU- EU-prosjekter skal ha et vanlig NTNU-budsjett og derved også et vanlig NTNUregnskap. EU-rapporteringen skal utledes ut fra dette regnskapet.
Det er sjelden at EU dekker alle kostnadene. De kostnadene som ikke dekkes av EU-midler (f.eks.
leiested) skal dekkes av insentivmidlene.
Når alle kostnader i prosjektet er dekket kan eventuelle resterende insentivmidler fritt disponeres av
prosjektleder.
Fordeling av kostnader
Kostnad
Disputas

Instituttet dekker
Reise/oppholdsutgifter og
honorar til opponenter.
Blomster til kandidaten

Prosjekt- og
hovedoppgaver
masterstudenter

Masterstudentenes bruk av
leiested

PC

Utgifter til tilsynssensor og
sensur av
hovedoppgaven
Standard utrustet PC for faste
ansatte, inntil kr. 18 000

PC-utstyr leveres tilbake etter
endt arbeidsforhold
Drift/vedlikehold
Fellesutstyr, bruk i
utstyr/dataprogram undervisningen, etter avtale
Litteratur
Pensumbøker for faglærere,
kopiering på bibliotek
Møbler
Etter avtale (HMS-tiltak må
dokumenteres)
Norsk-kurs
Instituttet dekker 3 kurs, må
bekreftes av veileder at tidspunkt
passer.

Faggruppen/prosjekt dekker
Lunsj, PhD-middag (anbefalt kostnad
middag inntil kr. 8 000.)
Trykking av avhandlinger.
25 stk. dekkes, beløpsgrense oppad
kr. 6 000. Antall utover dette må
dekkes av prosjektmidler
Analyser, utstyr samt kjemikalier og
gasser som ikke er inkludert i leiestedet
og må bestilles særskilt
Utgifter til ekstern sensor på skriftlige
eksamener hvor det ikke kreves ekstern
sensor
PC-er og tilleggsutstyr/oppgraderinger
for stipendiater og andre
eksternfinansierte. (belastes prosjekt)
PC-utstyr skal leveres tilbake etter endt
arbeidsforhold/disputas
Eget/spesielt utstyr/dataprogram
Bøker og tidsskrifter for gruppen.
Opptrykk publikasjoner
Innkjøp til stipendiater belastes
prosjekt/gruppen

